
 

  

  

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE  

MEDIPE.RO 

§ 1 

Clauze generale 

1. Prezenta Politica de Confidențialitate stabilește regulile de colectare, prelucrare și protecție a Datelor cu Caracter Personal 

în legătură cu folosirea site-ului de Internet www.medipe.ro. 

2. Administratorul Datelor cu Caracter Personal este Grupul Medipe. Găsiți mai multe informații legate de prelucrarea Datelor 

cu Caracter Personal de către Grupul Medipe în fișierul „Informații privind coadministratorii” aflat înn fișierul Protecția 

Datelor cu Caracter Personal. 

3. Administratorul vă asigură că depune tot efortul ca prelucrarea de către acesta a Datelor cu Caracter Personal să se 

desfășoare cu respectarea perfecta a confidențialității persoanelor la care respectivele date se referă, precum și cu cea 

mai mare grijă privind securitatea prelucrării Datelor cu Caracter Personal, asigurându-vă, mai ales, că a luat toate 

măsurile prevăzute de lege care duc la protejarea culegerilor de Date cu Caracter Personal. 

4. Administratorul declară că aplică mijloacele tehnice și organizatorice care asigură protecția Datelor cu Caracter Personal 

prelucrate, corespunzătoare cu pericole și cu categorii de date protejate, iar mai ales protejează datele împotriva punerii 

acestora la dispoziția persoanelor neautorizate, împotriva preluării acestora de către o persoană neautorizată, împotriva 

prelucrării cu încălcarea legii și împotriva modificării, perderii, deteriorării sau distrugerii acestora.  

 

§ 2  

Definiții  

De câte ori în Politica de Confidențialitate este vorba despre: 

1) Administratorul – acest lucru înseamnă administratorul în înțelesul reglementărilor RGPD, anume Grupul Medipe. Mai 

multe informații privind prelucrarea datelor de către Grupul Medipe sunt accesibile prin link-ul: http://medipe.pl/ochrona-

danych-osobowych/   

2) Datele cu Caracter Personal – se înțelege prin aceasta datele generale privind utilizatorul, printre altele: prenumele, 

numele, adresa e-mail, telefonul, adresa, precum și alte date indispensabile pentru contact direct, datorită cărora este 

posibilă stabilirea identității în mod direct sau indirect.  

3) Acordul – acest lucru reprezintă orice prezentare a voinței benevolă și concretă pentru fiecare caz, conștientă și univocă, 

prin care persoana la care se referă datele dă de înțeles, sub forma unei declarații sau unei acțiuni de confirmare clară, că 

este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la respectiva persoană.  

4) Softul – se înțelege prin aceasta motoarele de căutare pe Internet pe care le poate folosi Utilizatorul pentru a accesa 

Service-ul. Exemplele motoarelor de căutare pe Internet sunt: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer sau Safari.   

5) Softul Exterior - se înțelege prin aceasta serviciul Callpage prestat de către Callpage Sp. z o.o. /rom. SRL/ cu sediul la 

Varșovia (00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 1), înregistrată de către Judecătoria Regională pentru orașul capitală 

Varșovia din Varșovia, Departamentul al XII Economic, la numărul KRS 0000572159, având capitalul social de 10.000,00 

zł, numărul de identificare fiscală NIP /rom. CIF/ 7010503522, numărul în Registrul Economiei Naționale REGON 

362313916, precum și serviciul LiveChat prestat de către LiveChat Software S.A. cu sediul la Wrocław (53-134 Wrocław, 

ul. Dębowa 3), înregistrată de către Judecătoria Regională pentru Wrocław-Fabryczna din Wrocław, Departamentul al VI-

lea Economic al Registrului Național Juridic la numărul KRS 0000290756, având capitalul social de 515.000,00 zł, 

numărul de identificare fiscală NIP 8992447196 și numărul în Registrul Economiei Naționale REGON 932803200.  

6) Fișierele Cookie (așa numite cookie-uri) – se înțelege prin aceasta datele informatice care constituie mai ales fișiere de 

text depozitate în Dispozitivul Utilizatorului și destinate folosirii Service-ului; aceste date conțin denumirea paginii de 

Internet din care provin, numărul său de identificare și timpul de depozitare pe dispozitivul final; fișierele cookie permit 

recunoașterea dispozitivului Utilizatorului și ajustarea setărilor paginii de Interent corespunzător cu preferințele individuale 

ale acestuia.   

7) Profilarea – acest lucru înseamnă orice formă a prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal care constă în 

utilizarea datelor cu caracter personal la evaluarea unor factori personali ai persoanei fizice, mai ales la analizarea sau la 

prevederea unor aspecte legate de munca prestată, la situația economică, de sănătate, la preferințele personale, la 

domeniile de interes, la credibilitatea atitudinilor, la localizarea sau la modificarea locului de ședere al respectivei 

persoane. Exemplul de astfel de profilare este, printre altele, analizarea acestor date (de ex. bazându-se pe metode 

statistice) desfășurată pentru a prezenta o publicitate personalizată sau pentru a transmite utilizatorului oferte de lucru.  

8) Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal – prin aceasta se înțelege orice operațiune efectuate pe Datele cu Caracter 

Personal, precum: colectare, salvare, organizare, ordonare, depozitare, adaptare sau modificare, descărcare, consultare, 

utilizare, divulgare prin trimitere, difuzare sau altfel de punere la dispoziție, ajustare sau comasare, limitare sau distrugere, 

iar, mai ales, acele operațiuni care se efectuează în sistemele informatice.  

9) Service-ul – se înțelege prin aceasta site-ul de Internet http://www.medipe.pl/.  

10) Dispozitivul – se înțelege prin aceasta Dispozitivul electronic prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la Service.  

11) Utilizatorul - se înțelege prin aceasta persoana care folosește Service-ul și ia legătură cu Administratorul cu ajutorul 

Formularului de Contact.  

12) Formularul de Contact - se înțelege prin aceasta formularul electronic de contact aflat la adresa de Internet 

http://medipe.pl/kontakt/.  
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§ 3 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal 

1. Temeiul pentru prelucrarea datelor cu Caracter Personal sunt: 

a) art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD privind marketingul direct, transmiterea informațiilor comerciale ale Administratorului și 

ajustarea publicității la preferințele Utilizatorului; 

b) art. 6 alin. 1 lit. c) RGPD privind soluționarea reclamațiilor, plângerilor și cererilor; 

c) art 6 alin. 1 lit. f) RGPD privind marketingul direct al produselor și serviciilor Administratorului, soluționarea altor 

cereri, stabilirea și executarea pretențiilor civile și juridice, protecția împotriva unor astfel de pretenții, precum și 

privind desfășurarea cercetărilor și analizelor de piață, analiza atitudinilor Utilizatorului la Service și ajustarea 

publicității la preferințele Utilizatorului. 

În alte cazuri decât cele enumerate mai sus, Datele cu Caracter Personal pot fi prelucrate în temeiul: 

a) art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD, anume în temeiul acordului Utilizatorului; 

b) art. 6 alin. 1 lit. c) RGPD, anume în temeiul reglementărilor legale în vigoare, dacă prelucrarea este indispensabilă 

pentru îndeplinirea obligației legale a Administratorului; 

c) art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD, anume când prelucrarea este indispensabilă pentru scopurile care rezultă din interesele 

justificate legal, realizate de către administrator sau de către terță persoană. 

2. Prezentarea Datelor cu Caracter Personal este benevolă, însă indispensabilă în cazul când se dorește contactul cu 

Administratorul prin Formularul de Contact sau prin Softul Exterior.  

3. Datele Utilizatorului sunt colectate în legătură cu prestarea serviciilor pe cale electronică în funcție de domeniul utilizării 

Service-ului de către Utilizator. Administratorul expune, mai ales, datele colectate în legătură cu: 

a) utilizarea Formularului de Contact – datele de identificare prezentate de către utylizator prin intermediul formularului 

de contact accesibil la service, precum: prenumele, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail; 

b) datele obținute prin ajutorul fișierelor Cookie; 

c) depunerea unor reclamații, cereri și plângeri – datele de identificare a Utilizatorului, precum și datele indicate de 

acesta în conținutul reclamației, cererii sau plângerii depuse; 

d) folosirea Google Analytics – datele referitoare la utilizare, colectate pentru a elabora rapoarte care ajută la 

analizarea activității Utilizatorului și la ajustarea serviciilor personalizate la preferințele acestuia; 

e) folosirea serviciilor unităților exterioare – datele referitoare la utilizare și obținute cu ajutorul fișierelor Cookie care 

facilitează unele funcționalități ale Service-ului și/sau Aplicației prin utilizarea (i) Facebook widget, (ii) Twitter widget, 

(iii) Google+ widget, (iv) Instagram widget, (v) Pinterest widget, (vi) Youtube widget. 

4. Datele cu Caracter Personal sun prelucrate exclusiv în următoarele scopuri:  

a) facilitarea contactului între Utilizator și Administrator; 

b) statistica și arhivarea;  

c) soluționarea reclamațiilor, plângerilor și cererilor Utilizatorului;  

d) soluționarea tuturor cererilor și întrebărilor adresate Administratorului;  

e) executarea tuturor obligațiilor care rezultă din reglementările legale;  

f) efectuarea unor operațiuni de marketing permise, printre care și în scopul desfășurării de către Administrator a 

operațiunilor de marketing direct;  

g) analizarea, organizarea și îmbunătățirea Service-ului și a serviciilor prestate;  

h) organizarea și realizarea programelor de loialitate, concursurilor și acțiunilor de publicitate; stabilirea sau 

soluționarea pretențiilor civile și juridice, precum și ărotecția împotriva unor astfel de pretenții; 

i) transmiterea informațiilor comerciale prin intermediul newsletterului; 

j) celelalte scopuri de prelucrare sunt indicate în clauzele informaționale. 

5. Administratorul respectă următoarele reguli de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal: 

a) implementarea mijloacelor tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru ca prelucrarea să aibă loc în 

conformitate cu reglementările privind protecția Datelor cu Caracter Personal; 

b) salvarea Datelor cu Caracter Personal prelucrate exclusiv pe astfel de suporturi de informații care sunt protejate 

împotriva accesului terțelor persoane; 

c) supravegherea siguranței datelor pe toată perioada de acces în modul care asigură, mai ales, protecția împotriva 

accesului persoanelor neautorizate, deteriorării, distrugerii sau pierderii; 

d) transmiterea datelor unităților autorizate exclusiv pe baza reglementărilor legale în vigoare; 

e) respectarea confidențialității Datelor cu Caracter Personal prelucrate; 

f) asigurarea realizării drepturilor cuvenite în temeiul unor reglementări legale separate a persoanelor la care se referă 

datele cu caracter personal. 

6. Datele cu Caracter Personal vor fi depozitate de către Administrator până la momentul retragerii Acordului pentru 

prelucrarea acestora de către Utilizator. Utilizatorul poate retrage Acordul în orice moment, fapt care nu influențează 

conformitatea cu lege a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, efectuată în temeiul Acordului înaintea retragerii 

acestuia. 

7. Administratorul nu transmite datele cu caracter personal în țări terțe înafara Comunității Economice Europene. 

  

§ 4 

Profilare 

Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorului pot fi prelucrate în mod automatizat (inclusiv sub forma de profilare) în scopul 

asigurării ajustării informațiilor privind Serviciile prin utilizarea acestora la evaluarea unor informații privind Utilizatorul, mai ales 

la analizarea sau pronosticarea ofertelor viitoare de muncă.   
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§ 5 

Fișierele Cookie 

1. Prin intermediul Service-ului Administratorul utilizează Fișierele Cookie.  

2. În cadrul Service-ului sunt aplicate două tipuri de bază ale Fișierelor Cookie:  

a) de sesiune – acestea sunt fișierele temporare depozitate în Dispozitivul Utiilizatorului până la momentul deloghării, 

părăsirii Service-ului sau deconectării Softului;  

b) permanente – acestea sunt fișierele depozitate în Dispozitivul Utilizatorului pe timpul stabilit în parametrii Fișierelor 

Cookie sau până la momentul ștergerii acestora de către Utilizator.  

3. În cadrul Service-ului pot, de asemenea, să fie utilizate următoarele tipuri de Fișierele Cookie:  

a) „indispensabile” care facilitează beneficierea de servicii accesibile în cadrul Service-ului;  

b) „de eficiență” care facilitează colectarea de informații privind modul de utilizare a Service-ului;  

c) „funcționale” care facilitează salvarea setărilor alese de către Utilizator și personalizarea interfeței Utilizatorului, de 

ex. prin limba, dimensiunile fontului, aspectul paginii de Internet;  

d) „de publicitate” care permit furnizarea către Utilizator a publicității ajustate mai mult la domeniile de interes ale 

acestuia.  

4. Fișierele Cookie enumerate la alineatele 2 și 3 de mai sus sunt utilizate pentru:  

a) ajustarea conținutului Service-ului la preferințele Utilizatorului și optimizarea utilizării Service-ului; acest lucru mai 

ales va facilita recunoașterea și prezentarea Service-ului pe Dispozitivul Utilizatorului, ajustat la preferințele 

individuale ale acestuia;  

b) crearea de statistici care susțin urmărirea utilizării Service-ului de către Utilizatori, fapt care influențează 

îmbunătățirea structurii și conținutului acestuia.  

5. Soluționările aplicate pe site-ul de Internet sunt sigure pentru dispozitivele Utilizatorilor care folosesc site-ul de Internet al 

Administratorului.   

 

§ 6 

Drepturile Utilizatorilor 

1. În orice moment Utilizatorul are dreptul de a corecta, completa, actualiza, corija sau cere eliminarea datelor cu caracter 

personal ale acestuia, sub formă scrisă sau prin poșta electronică. În acest scop trebuie să folosiți Formularul de Contact 

aflat în Service sau să trimiteți un mesaj e-mail la adresa: daneosobowe@medipe.com, respectiv, în forma scrisă la 

adresa: Strzegomska 236 A, 54-432 Wrocław. După primirea anunțului Administratorul va corecta, completa, actualiza, 

corija sau renunța la prelucrarea datelor arhivizate ale Utilizatorului, eliminându-le îndată. Cele de mai sus nu se referă la 

situația în care s-a argumentat existența unui temei important, bazat pe considerentele juridice pentru a prelucra 

respectivele date, temei superior intereselor, drepturilor și libertăților Utilizatorului, respectiv, la situația când prelucrarea 

datelor servește la executarea sau protejarea pretențiilor Administratorului sau când eliminarea datelor este imposibilă dat 

fiind termenul legal de depozitare a datelor.  

2. Utilizatorul are dreptul de a cere ștergerea imediată a tuturor datelor cu caracter personal ale acestuia. Datele sunt 

eliminate imediat în următoarele cazuri:   

a) datele cu caracter personal nu mai sunt indispensabile pentru scopurile în care au fost culese sau prelucrate în alt 

mod;   

b) persoana la care se referă datele, și-a retras acordul pe care se baza prelucrarea și nu există un alt temei legal 

pentru prelucrare;   

c) persoana la care se referă datele depune obiecția împoriva prelucrării și nu există un temei legal superior pentru 

prelucrare;  

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod neconform cu legea;   

e) datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a se îndeplini obligația legală prevăzută în legislația Uniunii 

Europene sau în legislația țării membre căreia îi este supus Administratorul;   

3. Eliminarea datelor nu se va produce când prelucrarea:  

a) este indispensabilă pentru a fi îndeplinită obligația legală care cere prelucrarea datelor în baza legislației aplicate 

sau pentru a fi realizată o sarcină de interes public, respectiv, în cadrul executării autorității publice încredințate 

administratorului;   

b) se referă la realizarea dreptului de libertate a exprimării și dreptului la informare;   

c) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică, respectiv, în scopuri de 

statistică dacă este probabil că dreptul la eliminarea datelor va face imposibilă sau va îngreuna în mod serios 

realizarea scopurilor unei astfel de prelucrări;  

4. În cazul prelucrării neautomatizate a datelor acestea nu trebuie să fie eliminate dacă eliminarea lor, dat fiind tipul special 

de arhivare, nu ar fi posibilă sau ar fi posibilă numai cu un efort disproporționat de mare, iar interesul persoanei la care se 

referă respectivele date privind eliminarea acestora poate fi considerat ca fiind neimportant. În loc de eliminare se aplică 

atunci limitarea prelucrării (a se vedea alin. 5 de mai sus). Administratorul aplică limitarea prelucrării până la momentul și 

în domeniul în care poate considera că în urma eliminării datelor ar fi fost încălcat interesul Utilizatorului sau persoanei la 

care se referă datele respective. Administratorul îi va informa pe Utilizator sau pe persoana la care se referă datele despre 

limitarea prelucrării dacă anunțarea nu se va dovedi a fi imposibilă saun u va necesita un efort necorespunzător de mare.   

5. Utilizatorul are dreptul de a cere limitarea prelucrării Datelor sale cu caracter personal. Posibilitatea de e realiza în mod 

eficient dreptul la limitarea prelucrării există numai în cazul când sunt prezente următoarele circumstanțe:   

a) persoana la care se referă datele neagă corectitudinea datelor cu caracter personal – pe o perioadă care îi va 

permite administratorului verificarea corectitudinii respectivelor date;   
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b) prelucrarea nu este conformă cu legea, iar persoana la care se referă datele se împotrivește eliminăriii datelor cu 

caracter personal, cerând în schimb eliminarea utilizării acestora;   

c) administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru prelucrare, însă acestea sunt necesare 

persoanei la care se referă pentru a stabili, a executa sau a proteja pretențiile acesteia;  

d) persoana la care se referă datele a depus obiecția împotriva prelucrării – până la momentul când se va constata 

dacă temeiul justificat legal care este de partea administratorului este superior față de temeiul obiecției persoanei la 

care se referă datele respective.   

Administrator îl va informa pe Utilizator în mod corespunzător înainte de a se abroga limitarea.   

6.  Utilizatorul are dreptul de a primi Datele cu Caracter Personal puse la dispoziția Administratorului într-un format 

structurat, utilizat în mod general, care paote fi citit în mod mecanic. În plus, acesta are dreptul de a cere trimiterea 

respectivelor date unui alt administrator fără probleme din partea administratorului căruia i-au fost furnizate datele cu 

pricina, dacă prelucrarea are loc pe baza unui acord sau pe baza unui contract a cărui parte este persoana la care se 

referă datele, precum și atunci când prelucrarea are loc în mod automatizat. Executând dreptul său de a transmite datele, 

persoana la care acestea se referă, are dreptul de a cere ca datele cu caracter personal să fie transmise de către 

Administrator în mod direct unui alt administrator dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Dreptul 

respectiv nu se aplică dacă influențează în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane, respectiv, în cazul 

prelucrării datelor, indispensabilă pentru a realiza o sarcină în interes public sau în cadrul executării autorității publice 

încredințate administratorului.  

7. Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere corespunzător. Organul de supraveghere în 

Polonia este Președintele Oficiului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, iar în Țările Membre ale UE acestea sunt 

oficiile de protecție a datelor corespunzătoare și conforme cu legislația în vigoare într-o anumită Țară Membră a UE.  

8. Administratorul depozitează datele cu caracter personal pe timpul de obligativitate a contractului încheiat cu Utilizatorul, 

precum și după încheierea acestuia în scopul de a:  

a) executa pretențiile contractuale;  

b) realiza sarcinile care rezultă din reglementările legale, printre altele cele fiscale și contabile;  

c) preveni abuzuri și înșelăciuni;  

d) realiza sarcini de statistică și arhivare;  

maxim timp de 10 ani de la încheierea executării contractului.  

Administratorul depozitează datele cu caracter personal în scopuri de marketing pe perioada de obligativitate a 

contractului sau până la momentul depunerii de către Utilizator a obiecției față de astfel de prelucrare, în funcție de care 

din aceste întâmplări va avea loc mai devreme.  

În cazul organizării programelor de loialitate, concursurilor și acțiunilor de publicitate Administratorul va prelucra datele cu 

caracter personal pe timpul duratei acestora și pe perioada de decontare și de înmânare a premiilor.  

9. Pentru a dovedi respectarea reglementărilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal vom depozita datele în 

perioada în care Administratorul este obligat să păstreze datele sau documentele care le conțin pentru a documenta 

îndeplinirea cerințelor legale și pentru a facilita controlul de îndeplinire a acestora de către organele publice.  

10. Utilizatorul are posibilitatea de a limita sau de a deconecta accesul Fișierelor Cookie în Dispozitivul său. În cazul folosirii 

acestei opțiuni utilizarea Service-ului va fi posibilă, cu deconectarea unor funcționalități care necesită Fișierele Cookie.  

11. Utilizatorul Service-ului poate efectua în orice moment modificarea setărilor referitoare la Fișierele Cookie. Aceste setări 

pot fi modificate mai ales astfel încât să blocheze deservirea automată a Fișierelor Cookie în setările motorului de căutare, 

respectiv să informeze despre fiecare plasare a acestora în Dispozitivul Utilizatorului de Service. Informațiile detaliate 

privind posibilitatea și modul de deservire a Fișierelor Cookie sunt accesibile la setările softului.  

12. Utilizatorul poate în orice moment să elimine Fișierele Cookie, folosind funcțiile accesibile în motorul de căutare utilizat.  

§ 7 

Softul Exterior 

1. Prin intermediul Service-ului Administratorul aplică Softul Exterior care facilitează acestuia prelucrarea datelor cu caracter 

personal în scopul unui contact eficient cu Utilizatori.  

2. Softul Exterior este prestat de către unități independente de Administratorul.  

3. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal prin intermediul Softului Exterior este reglementată de reglementările distincte 

de prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal, accesibile, corespunzător:  

a) pentru CallPage - https://www.callpage.io/polityka-prywatnosci;  

b) pentru LiveChat - https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.  

4. Administratorul pune datele cu caracter personal ale Utilizatorilor la dispoziția unităților care îl susțin pe Administratorul la 

prestarea serviciilor, adică la dispoziția unităților care prestează servicii de consulting sau auditare, care susțin deservirea 

Utilizatorilor și colaborează cu Administratorul în cadrul campaniilor de marketing. Administratorul poate, de asemenea, să 

transmită datele cu caracter personal ale Utilizatorului organelor publice care combat înșelăciunile și abuzurile.  

5. Plug-in-urile rețelelor de socializare (social plugins). Site-ul de Internet și paginile conexe cu Administrator utilizează plug-

inurile diferitelor rețele de socializare. Mai multe informații privind site-urile de socializare corespunzătoare, furnizorii 

acestora și hotărârile pirvind protecția datelor sunt accesibile în tabelul de mai jos. În timpul vizitării site-ului de Internet 

www.medipe.pl care dispune de plug-in-ul site-ului motorul de căutare al Utilizatorului se conectează direct cu serverele 

rețelelor de socializare. În cadrul acestui proces, prin intermediul plug-in-ului, site-ul trimite anumite conținuturi direct la 

motorul de căutare al Utilizatorului, integrându-le cu site. Administratorul nu poate influența domeniul datelor descărcate 

de rețeaua de socializare cu ajutorul unor astfel de plug-in-uri, ceea ce înseamnă că informațiile puse la dispoziție de 

către noi sunt conforme cu starea noastră actuală de cunoștințe.  

6. Datorită plug-in-ului integrat, rețeaua de socializare obține informația că Utilizatorul a vizitat o anumită pagină a site-ului 

nostru. Dacă Utilizatorul este logat pe rețeaua de socializare, site-ul poate ajusta vizita acestuia la Service cu contul 
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Utilizatorului. Informațiile privind interacțiunile, mai ales privind utilizarea funcțiilor de comentare sau click-ul pe butonul 

„Dă mai departe“, sunt, de asemenea, transmise pe site și salvate acolo.    

7. Informațiile privind scopul și domeniul datelor descărcate, prelucrarea și utilizarea lor ulterioară de către rețeaua de 

socializare, precum și informațiile privind drepturile Utilizatorului legate de acest lucru și privind posibilitatea de a efectua 

modificările setărilor care protejează confidențialitatea le veți gasi în observațiile referitoare la protecția datelor cu caracter 

personal plasate pe o anumită rețea de socializare (a se vedea tabelul de mai jos).  

8. Dacă Utilizatorul nu dorește ca rețeaua de socializare să aibă posibilitatea de a colecta datele pe tema acestuia, atribuind 

vizitarea rețelei la datele înscrise pe contul Utilizatorului respectivei rețele, Utilizatorul trebuie să se delogheze de pe 

contul Utilizatorului respectivei rețele înainte de a intra pe Service.   

  

Plug-in-ul rețelelor de 

socializare  

rețea de socializare  Politica de Confidențialitate a rețelei de socializare 

Facebook Button „Dă 

mai departe”   

Facebook, Inc.,  

1601 South California Avenue, Palo Alto,  

CA 94304, USA  

https://www.facebook.com/about/privacy/   

Twitter Button 

„Tweet“   

Twitter, Inc.,  

795 Folsom St., Suite 600, San Francisco,  

CA 94107, USA    

http://twitter.com/privacy  

  

Google+ Button  Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA  

https://policies.google.com/privacy?hl=pl  

  

Instagram Button  Facebook, Inc.,  

1601 South California Avenue, Palo Alto,  

CA 94304, USA  

https://help.instagram.com/155833707900388  

  

Pinterest Button  Pinterest Inc. at 651 Brannan Street, San  https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy  

 Francisco, CA 94103, USA.    

Youtube Button  1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain  

View, CA 94043, Stany Zjednoczone  

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl  

  

  

9. Declarația privind protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește utilizarea Google Analytics.  

Prezentul site www folosește serviciile Google Analytics, adică ale unui service pentru analizarea site-urilor de Internet 

oferit de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics 

utilizează așa numite cookie-uri, adică fișierele de text salvate pe calculatoarele Utilizatorilor care facilitează analiza 

utilizării site-ului de Internet. Informațiile create de fișierele cookie, referitoare la utilizarea de către Dvs. a prezentului site 

de Internet, de regulă sunt transmise în SUA și salvate pe serverul Google. Dacă este pornită anonimizarea adresei IP pe 

site-ul de față, adresa IP a Utilizatorilor va fi scurtată de către Google în țările membre ale Uniunii Europene sau în alte 

țări contractante, adică cele care sunt părți ale acordului privind Zona Economică Europeană. Numai în situații de 

excepție adresa IP este transmisă la serverul Google din USA în forma completă, fiind scurtată acolo. În numele 

operatorului site-ului de față, Google va utiliza aceste informații pentru evaluarea folosirii site-ului de Internet de către 

Utilizator, pentru crearea rapoartelor referitoare la mișcarea pe site și la prestarea altor servicii în beneficiul operatorului 

site-ului, legate de utilizarea site-ului sau a Internetului. Adresa IP transmisă de motorul Dvs. de căutare în cadrul Google 

Analytics nu va fi conectat cu alte date Google. Puteți renunța la salvarea fișierelor cookie, alegând setările 

corespunzătoare în motorul Dvs. de căutare. Vă indicăm însă că într-un astfel de caz nu veți avea posibilitatea folosirii 

depline a tuturor funcțiilor ale site-ului de față. În plus, puteți preveni preluarea datelor generate de fișierele cookie, 

referitoare la folosirea de către Dvs. a site-ului de Internet (împreună cu adresa IP) de Google și prelucrarea acelor date 

de Google după descărcarea și instalarea plug-in-ului accesibil la linkul următor: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Hiperlink-ul la sursă Google Analytics  

§ 8 

Clauze finale 

1. La service pot apărea linkuri la alte site-uri de Internet. Astfel de site-uri funcționează independent de Service și nu sunt în 

nici un fel supravegheate de către Administrator. Site-urile respective pot avea propria politică de confidențialitate și proprii 

regulamente pe care vă recomandăm să le luați la cunoștință.  

2. Clauzele da față privind protecția datelor sunt accesibile în orice moment pe site-ul www.medipe.pl, fiind posibilă 

descărcarea și tipărirea acestora.  

  


